ZPRAVODAJ
2/2014
Milí spoluobčané, spolu s jarním sluníčkem přicházíme s informacemi z naší obce
Jako každoročně, jste nás oslovili s prosbou o zajištění kominických prací v obci. Přes drobný
průzkum spokojenosti s kominíky z minulých let jsme oslovili opět firmu z Dětřichova.
Nečekaně měli volný termín již příští pátek, tj. 25.4.2014. Kdo by měl tedy ještě zájem
o zajištění kominických služeb, ozvěte se, prosím, co nejdříve, abychom mohli kominíkům
poskytnout přehledný seznam žadatelů o tyto práce. Ti, co jsou přes den v zaměstnání, budou
odbaveni v odpoledních hodinách.
Sbor pro občanské záležitosti v Křišťanovicích ve spolupráci s MŠ Dvorce Vás zve na oslavu
Dne matek, která se bude konat dne 7.5.2014 od 15. hodin v zasedací místnosti obecního
úřadu. Poklábosíme u čaje či kávy, jistě se nám podaří připravit nějaké skromné
občerstvení. Připravili jsme pro Vás i krátkou besedu na téma „Bylinky a já“ .
Pro letošní rok jsme naplánovali změnu při pořádání oslav Dne dětí. Často se naše akce kryje
s podobnými oslavami v sousedních obcích (Dvorce, Roudno). Také počasí nám poslední roky
nepřeje (i když po letošní zimě tomu bude možná jinak) a tak bychom letos chtěli
dětský den spojit s ukončením školního roku a zahájit tak trochu prázdniny, na které
se děti jistě už nyní těší. Jak se tato změna setká s pochopením, uvidíme. Termín si
tedy již nyní rezervujte na 28. 06.2014. Rovněž jsme vzali ohled na Dny města
Bruntálu, které se konají pravidelně také v červnu a letos připadají na 21. a 22. června 2014.
Doufám, že tato změna bude změnou k dobrému a že se setkáme v hojném počtu.
Opět bych chtěla upozornit na stálé pobíhání psů volně po obci. Proto bych prosila všechny
majitele, kterých se to týká, o nápravu. Vesměs se potulují psi většího vzrůstu a dětem nebo
starším lidem je kontakt s takovým zvířetem nepříjemný. Vžijte se do jejich situace a mějte
pro své spoluobčany sami pochopení. Taktéž je třeba po psech uklízet jejich exkrementy,
které se stále objevují na veřejných prostranstvích (kolem hřiště, pohostinství, kostela,
hřbitova). Budou se co nevidět sekat zatravněné plochy a není nic příjemného, když pracovníci
křovinořezem vjedou do takového „materiálu“ !
Jelikož jarní počasí přišlo letos poněkud dříve než obvykle a s ním i dřívější údržba
trávníků, budete chtít jistě své okolí zvelebit. Mějte prosím ohled na období svátků a
proto Vás prosím, abyste případné sečení alespoň na neděli a pondělí vynechali.
Dopřejte svým sousedům klid a odpočinek, aby se mohli lépe zregenerovat a nabrat síly do dalších
dnů.
…. Já jsem malý koledníček, tetičko, přišel jsem si pro červený vajíčko.
Pro vajíčko červený, pro koláček bílý, jsem-li já Vám tetičko, koledníček milý….
Krásné Velikonoce, hodně sluníčka a koledníkům bohatou pomlázku
zpracovala Jitka Rozkošná 

